
HÓDI SÁNDOR:

A nyelv és lélek tájainkon

Nyelvhasználat és önkifejezés
A nyelvre sokan hajlamosak ma is csupán úgy tekinteni mint

az emberi kommunikáció eszközére. Ezzel szemben a nyelv - a
beszéd és az írott szó is az ember egyediségének, lelki sajátos- .
ságának egyik leglényegesebb összetevoje, a személyiség meg-
határozó eleme. A nyelvben jut kifejezésre az ember valóságis-
merete, látás- és gondolkodásmódja, értékrendszere, életérzése
- szuverén egyedisége.

Tudományosan feltárt és bizonyított, hogy az ember nem va-
lamilyen elvont fogalmak alapján gondolkodik, amelyek afféle
szellemi raktárban mindenkinek a rendelkezésére állnak, ha-
nem a gondolkodás alapja mindig egy meghatározott nyelv. Az
a nyelv, amelyen felnevelkedünk, amely muveltségünk, való-
ságismeretünk alapjául szolgál, amely az anyatejjel együtt be-
ivódott személyiségünkbe.

H6dí Sándor a tudományos ülésszakon
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Ezt a nyelvet hívjuk anyanyelvnek, szenvtelen, tudo-
mányoskodó kifejezéssel: reflexnyelvnek.

A nyelvhasználat joga így korántsem csak politikai és jogi kér-
dés, hanem a legalapvetobb emberi szabadságjog kérdése. Ezért
fontos az anyanyelvu iskoláztatás biztosítása, az óvodától az egye-
temig bezáróan. Ennek hiányában a gondolkodás folyamata zavart
szenved, az asszociációs láncolatok megszakadnak, a fogalmak el-
kúszálódnak. Az anyanyelvu oktatás teljes vertikumának, illetve
a közéleti nyelvhasználat szabadságának a hiánya ún. "kentaur-
személyiségek" kialakulásához vezet, akik deréktól lefelé gondol-
kodnak anyanyelvükön, deréktól felfelé a környezet nyelvén.

A nyelvhasználat teljes köru szabadságának a hiánya, az
anyanyelven való ismeretszerzés és gondolkodás háttérbe szo-
rulása önbizalom nélküli, lesütött szemu emberekké teszi a ki-
sebbségeket szerte a világon. Ilyen önbizalom nélküli, zavaro-
dott, lesütött szemu emberekkel nálunk is gyakran találkozha-
tunk. Különösen értekezleteken, megbeszéléseken, a hivatalok
tolóablakai elott válik ez szembetunové. Amilyen kiáltóak a
nyelvi hiányosságok, olyan nyilvánvaló az anyanyelvi kultúra
sorvadása, a nemzeti szabadságjogok korlátozása. A lélek fel-
szabaduló öröme helyett az anyanyelvükben bizonytalan em-
berek megszenvednek minden közszereplést. Arról a tömény
frusztrációról és siralmas teljesítményrol nem is beszélve, mi
van olyankor, ha a kisebbségi arra kényszerül, hogy maga for-
dítsa le hozzászólását többségi nyelvre.

Nyelvhasználat és önbecslés

A személyiség kialakulása és a lélek sérülése szempon~ából
voltaképpen már az is probléma, ha a kisebbségek számára a
nyelvhasználat joga formálisan ugyan biztosítva van, de a va-
lóságban, szociológiai szempontból például az egyik nyelv, a
másik nyelvhez viszonyítva alárendelt helyzetben van. Ez eset-
ben a szociológiai szempontból domináns nyelvi normák káro-
sítják az alárendelt helyzetben levo nyelvi normákat. Ami nem-
csak azzal a következménnyel jár, hogy a kisebbségek anyanyel-
vében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az idegen elemek, ha-
nem - mivel a szavak mindenkori lelkiállapotunk szimbólumai
- ezzel párhuzamosan a kisebbségiek kezdik többre tartani ma-
guknál a többségi nyelven beszéloket. A vajdasági magyarság
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egy részére jellemzo kisebbrenduségi érzés gyökereit is ebben
kell keresnünk.

A hatalmi alapon domináló nyelv nyomására megváltozik a
kisebbségiek saját nyelvi kultúrájukhoz és közösségükhöz való
érzelmi viszonyulása. Az alárendelt nyelvi normák miatt a ki-
sebbségek kevésbé válnak érdeklodové és befogadóvá nyelvi
kultúrájuk kincsei iránt, és ezzel párhuzamosan közösségükhöz
is valahogy úgy viszonyulnak, mint a szegény rokonhoz. Más
szóval, a nyelvi egyenjogúság hiányában fokozatosan csökken
a hátrányos helyzetben levo népességcsoportok belso kohézió-
ja, ami serkenti az asszimilációs folyamatokat és beolvadást.

Akik" önként és dalolva" adják fel nyelvüket
A vajdasági magyar szülok jelentos része gyakorlatilag el-

utasítja a magyar nyelven történo oktatást: gyermekeik érvé-
nyesülésének az akadályát látják abban, ha azok nem szerb is-
kolába járnak, és nem tanulják meg a többségi társadalmi nor-
mákat. Az érvényesüléshez ugyanis nemcsak a többségi nép
nyelvét kell elsajátítani anyanyelvi szinten, hanem a nyelvi kul-
túra egész normarendszerét: magyarán a boldogulás, a siker re-
ményébtln lelket kell cserélni. Ezeknek az embereknek a fejében
meg sem fordul már, hogy harcoljanak a nyelvi diszkrimináció
ellen, hogy követelj ék a hatalomtól, hogy az anyanyelvu oktatás
érdekében pozitív intézkedéseket tegyen a közpénzen fenntar-
tott intézményekben, egy magyar iskolahálózat létrehozásáról
nem is beszélve.

Azt mondhatnánk, hogy ezek a szülok "önként és dalolva"
adják fel nyelvüket és kultúrájukat. Ostorozhatnánk oket meg-
alakuvásukért, ez a tudatváltozás azonban - és ez az, amire a
jelenséggel kapcsolatosan igazán oda kell figyelnünk -, óhatat-
lanul felüti a fejét mindenütt, ahol a társadalmi felemelkedésre,
közéleti tevékenységre, a hatalom gyakorlására stb. a kisebbsé-
gieknek anyanyelvükön nincs, vagy vajmi csekély a lehetoségük.

Szerencsére egyelore még többen vannak, akik magyarul ta-
nulnak, magyarul beszélnek, bár közöttük is vannak szép szám-
ban, akik már nem "magyarul gondolkodnak". A beszélt nyelv
jellege, színvonala ugyanis az identitás és az öntudat szempont-
jából kulcsfontosságú.
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Nyelv és lélek
A kisebbségiek által beszélt nyelv a nevelés és képzés hiá-

nyosságai, az érintettek tanulatlansága, tájékozatlansága, szó-
kincsük szegényessége, kifejezokészségük hiányosságai miatt
az én határbeszukülésével jár együtt, az önmegélés és önmeg-
határozás nyomasztó tudati korlátaként jelentkezik. Az egyén
tárgy tudatának, egysíkú, szegényes világlátás ának, bizonytalan
önmeghatározásának a következtében alkalmatlanná válik a
nemzeti közösségével való "párbeszédre". A" párbeszéd" hiánya
viszont további énbeszukülést, személyiség-e1szegényedést,
identitászavart von magával.

Ahogyan az anyanyelv kimuvelése minden nép muvelo-
désének a feltétele, ugyan úgy az egyén számára is a nyelvi kul-
túra elsajátítása teszi lehetové a kollektív tapasztalatok haszno-
sítását. Elvileg lehetoség van arra, hogy az egyetemes emberi
tapasztalatot mindenki saját anyanyelvén sajátítsa el. Sot, Hegel
szerint egy nép mindaddig barbárnak tekintheto, amíg az em-
beriség által felhalmozott ismertanyagot nem tekinti saját tulaj-
donának, s nem jut el odáig, hogy azokat a maga nyelvén ismerje
meg. Amit Hegel a népek barbárságáról mondott, az nyilvánva-
lóan fokozottan vonatkoztatható az egyénekre.

Az egyéni tudat, vagy ha úgy tetszik, az emberi lélek a nyelv
használata révén "kívülrol" kapja meghatározottságait.
Amennyiben a nyelv esetében egyáltalán beszélhetnénk "kívül-
állásról". Hiszen a nyelv csak mint egy konkrét nép nyelve lé-
tezik, aminek ahhoz, hogy jelentésbíróvá váljon, élettel, egyéni
szándékkal és tapasztalattal kell teIítodnie. Magyarán maga a
nyelv, de az emberi tudat is csak a nyelv használata révén tesz
szert tartalomra és értelemre.

Az anyanyelvi képzésrol való önkéntes lemondás, az anya-
nyelvi kultúra iránti érdektelenség, a kisebbségek kultúrájá-
nak társadalmi értékcsökkenése súlyosan megbosszulja ma-
gát. Mert a nyelvi-kulturális elmaradottság szükségképpen a
tudat torzulásaihoz, a lélek görcsihez vezet, tartós kisebbren-
duségi érzést eredményez, ami örökös frusztrációban és szá-
nalmas provincializmusban jut kifejezésre. A nyelvükben sze-
gény, fél muvelt embereket egyszerre frusztrálja saját nyelvi
kultúrájuk hiányossága és a többségi nyelvet beszélok le-
küzdhetetlen dominanciája.

66



-
;;1

Az anyanyelv feladásának, az anyanyelvi kultúra aggasztóan
alacsony színvonalának sokféle közvetlen oka lehet. A közvet-
len okok mögött azonban minden esetben nyelvi egyenjogúság
hiánya rejlik.

Ez a rövid dolgozat arra próbált rámutatni, hogya nyelvmu-
velés korántsem csak nyelvészeti probléma. Anyelvmuvelés
kapcsán nemcsak a különbözo nyelvi jelenségek vizsgálata lehet
fontos számunkra, hanem célszeru odafigyelnünk a nyelvhasz-
nálattal szorosan összefüggo személyiség és társada-
lomlélektani folyamatokra is. Az egyik kínálkozó tanulság bi-
zonyára az lesz, hogy ahol sanyarú a nyelv sorsa, ott sanyarga-
tott a lélek is.
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